Elektrostatische
Pistolen voor
watergedragen materialen
Pro Xp™ en Pro Xs™ Elektrostatische handpistolen voor toepassingen
met watergedragen materialen

Verlaag uw bedrijfskosten met watergedragen materialen
•
•
•
•
•
•

Voortreffelijke verneveling voor een superieure afwerkingskwaliteit
De interne elektrische voeding maakt een snelle installatie en eenvoudig onderhoud mogelijk
Het lichtgewicht en compacte ontwerp verhoogt het gebruikerscomfort
Intelligent display voor meer feedback voor de operator
Ontworpen om langer mee te gaan dan de concurrentie
Eenvoudig installatie – gebruikt enkel lucht om elektrostatisch vermogen te produceren

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Minder kosten en materiaal
Pro Xp-pistolen voor watergedragen materialen
Het watergedragen Pro Xp-pistool is perfect geschikt om watergedragen materialen met isolatiesystemen te spuiten. Het is dan ook verkrijgbaar
als luchtspuitmodel, luchtondersteund model en uniek model voor het spuiten van materialen voor het insmeren van mallen.

Interne elektrische voeding
Verminder de gebruikersvermoeidheid zonder zware kabels
die uw werk vertragen

Snelheidsindicator
van de alternator
De indicator verandert van
kleur met de elektrostatische
prestaties

Lichte trekkerbediening
Vermindert de spierbelasting en vermoeidheid
bij de gebruiker

De bedieningsknoppen
Handige, vlot toegankelijke en
grote knoppen om uw pistool
eenvoudiger af te stellen

Regeling van de vernevelingslucht
Stel de lucht in van maximum
tot minimum al naargelang uw
spuitbehoeften

Ergonomische hendel
De gladde, gebogen hendel ligt goed
in de hand om comfortabel te spuiten

Pro Xp Luchtspuit
Voor het op lage druk spuiten met een
isolatiesysteem waaronder de WB100

Pro Xp
Luchtondersteund
Slimme bediening

Voor het op hoge druk spuiten met een
isolatiesysteem waaronder de WB3000.
Levert met een AEF- of AEM-tip een
fijne afwerkingskwaliteit.

Beschikbaar voor alle watergedragen modellen
• Geeft kV, stroom en hertz weer
• Eenvoudige instelling van lage kV
• Digitale diagnosemodus voor foutopsporing
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Pro Xp MR
Op lage druk spuiten met een spuittip
voor een fijne afwerking. Vernevelt het
materiaal tot fijne deeltjes zoals vereist
voor het insmeren van mallen. Kan worden
aangesloten op een isolatiesysteem, waaronder
de WB100, en spuit met een AEM- of AEF-spuittip.

Eenvoudige installatie en bediening
Pro Xs-pistolen voor watergedragen materialen
voor circulatiesysteem
Verlaag uw bedrijfskosten en materiaalverbruik met het watergedragen
Pro Xs-pistool. Het materiaal blijft geaard in het pistool, er is geen
isolatiesysteem nodig voor de bediening.
• Dankzij de externe elektrode kunnen watergedragen materialen
zonder isolatiesysteem worden gespoten
• Het luchtaangedreven pistool van 60 kV bevordert een gemakkelijke installatie zonder voedingskabel
• Verkrijgbaar met Smart Display™ om de huidige spanning, stroom en hertz te raadplegen
• Superieure afwerkingskwaliteit met een luchtkap die ontworpen is om watergedragen materialen
te spuiten
• Ergonomisch pistool met duurzame onderdelen ligt goed in de hand om comfortabel te spuiten

Externe elektrode

Smart Display

Ontworpen voor snelle
ontkoppeling en eenvoudige
reiniging

Uitlezing op het pistool maakt een
snelle aanduiding van spanning en
stroomsterkte mogelijk

WB100™- & WB3000™-isolatiesystemen
De betrouwbare manier om watergedragen coatings te isoleren wanneer er met elektrostatische apparatuur wordt gespoten!
Ideaal voor spuitcabinesystemen.
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WB3000 met een MerkurTM ES
Luchtondersteunde pomp 30:1
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WB100 met Triton™-pomp 1:1 uit 308 Serie

Voor het op hoge druk spuiten
met het luchtondersteund
Pro Xp WB-pistool

Voor het op lage druk spuiten met het Pro Xp
WB-luchtspuitpistool
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Enkele verfdeuraansluiting in emmer
Gemakkelijk kleuren wisselen en het systeem
spoelen

Draagbare kast
Grotere mobiliteit voor diverse toepassingen
Standaardspanningsdisplay
Eenvoudige controle van de spanning voor alle
prestaties
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Pro Xp Elektrostatisch pistool
Beschikbaar in standaardpistolen en smart
versie. Voor een uitstekende besparing op
materiaal, uitmuntende ergonomie en superieure
afwerkingskwaliteit.
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Bestelinformatie
Pro Xp Luchtspuit
Artikelnummer Model

Beschrijving

24P630

WB100

Watergedragen isolatiekast 246511 met standaard elektrostatisch luchtspuitpistool L60T18,
geaarde luchtslang 235070 en niet-afgeschermde watergedragen materiaalslang 24M733.

24P631

WB100

Watergedragen isolatiekast 246511 met intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool L60M18,
geaarde luchtslang 235070 en niet-afgeschermde watergedragen materiaalslang 24M733.

24P734

WB100

Watergedragen isolatiekast 246511 met MRG intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool L60M19,
geaarde luchtslang 235070 en niet-afgeschermde watergedragen materiaalslang 24M733.

246511

WB100

Watergedragen isolatiekast voor niet-afgeschermde slangen. Exclusief slangen en pistool.

L60T18

Pro XP 60 WB

Standaard elektrostatisch luchtspuitpistool voor watergedragen coatings.

L60M18

Pro XP 60 WB

Intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool voor watergedragen coatings.

L60M19

Pro XP 60 WB MRG Intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool voor het insmeren van mallen.

Pro Xp Luchtondersteund
Artikelnummer Model

Beschrijving

24N551

WB3000

Watergedragen isolatiekast 24N550 met standaard elektrostatisch luchtondersteund spuitpistool
H60T18, geaarde luchtslang 235070 en niet-afgeschermde watergedragen materiaalslang 24M508.

24P632

WB3000

Watergedragen isolatiekast 24N550 met intelligent elektrostatisch luchtondersteund spuitpistool
H60M18, geaarde luchtslang 235070 en niet-afgeschermde watergedragen materiaalslang 24M508.

24N550

WB3000

Watergedragen isolatiekast voor niet-afgeschermde slangen. Exclusief slangen en pistool.

Pro Xs
Artikelnummer Onderdeel

Beschrijving

247936

PRO Xs
Watergedragen

Pistool inclusief spuittip van 1,5 mm en luchtkap 24A276.
Bestel de materiaalslang en geaarde luchtslang afzonderlijk.

247937

PRO Xs
Watergedragen
intelligent pistool

Inclusief Smart Display dat de instelbare spanning op het pistool toont, spuittip van 1,5 mm en luchtkap
24A276. Bestel de materiaalslang en geaarde luchtslang afzonderlijk.

Een complete lijst van onderdelen en toebehoren vindt u in handleiding 312900 van het Pro XS Watergedragen pistool.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.
GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 89 77 07 00 • Fax: +32 89 77 07 77 • E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com
©2013 Graco BVBA 345018NL Rev. A 01/13 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

